
Μικρές νησίδες πολυτέλειας μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητα.
Παθιαζόμαστε και αγαπάμε πράγματα που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη.

Αξίζει να προσθέσουμε στο περιβάλλον μας στοιχεία που το καθιστούν ευχάριστο.
Η πολυτέλεια τώρα μπορεί να είναι προσιτή.

Η ποιότητα ζωής καθορίζεται από τις επιλογές μας και από τα αντικείμενα που διαμορφώνουν
τον χώρο μας. Όταν η υψηλή ποιότητα κατασκευής συναντά την υψηλή αισθητική,

τότε το αποτέλεσμα συναρπάζει. 

Η τέχνη του Ευ Ζειν

Συντηρητές κρασιών
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Μοντέλο Φιάλες
 (τύπου 

Bordeaux

Zώνες 
θερμοκρασίας

Ξύλινα 
Ράφια

Τύπος 
Εγκατάστασης

Πλάτος
x Βάθος

x Υψος (cm)

     W7S 7 1 Ελεύθερη & 
Εντοιχιζόμενη 14,7 x 54 x 82

     W24S 24 1 3 Πλήρως 
Εντοιχιζόμενη 59,2 x 55,5 x 45,5

     W48DT 42 2 5 Πλήρως 
Εντοιχιζόμενη 59,2 x 55,5 x 88,5

    W46D 39 2 4 Ελεύθερη & 
Εντοιχιζόμενη 59,5 x 57 x 82

     W40S 49 1 5 Μόνο Ελεύθερη 
Εγκατάσταση 48,5 x 60 x 82

     W88S 90 1 7 Ελεύθερη & 
Εντοιχιζόμενη 59,5 x 71.0 x  100

     W88D 79 2 5 Ελεύθερη & 
Εντοιχιζόμενη 59,5 x 71.0 x  100

     W180S 163 1 15 Ελεύθερη & 
Εντοιχιζόμενη 59,5 x 71.0 x l72 

     W180D 154 2 13 Ελεύθερη & 
Εντοιχιζόμενη 59,5 x 71.0 x l72 

     W300S 303 1 18 Μόνο Ελεύθερη 
Εγκατάσταση 75 x 71 x 201,5

     W300D 270 2 15 Μόνο Ελεύθερη 
Εγκατάσταση 75 x 71 x 201,5



Συνδυασμός πόρτας μεγάλου προφίλ, χωρίς ενώσεις, ανοξείδωτο 
ατσάλι και τζάμι.

 

Συντηρητές γεμάτοι με ξύλινα ράφια σε κάθε σειρά,
ώστε τα κρασιά σας να αποθηκεύονται σε μια σειρά μπουκαλιών 
κάθε φορά, για εκπληκτική ασφάλεια και εργονομία. 

Εύκολη πρόσβαση σε κάθε μπουκάλι με τα πλήρως συρόμενα
προς τα έξω, ξύλινα ράφια εφοδιασμένα με τηλεσκοπικές ράγες.
Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο εύκολο να βρείτε το κρασί που θέλατε.

Λευκός LED φωτισμός σε κάθε ράφι και από τις δύο πλευρές,
για απίστευτη λειτουργικότητα και εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Φωτίστε τα κρασιά σας, όπως τους πρέπει.
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Μοναδικά Χαρακτηριστικά
Οι συντηρητές Masterzen σειρά XPR W σχεδιάστηκαν από λάτρεις του κρασιού με πολυετή εμπειρία 

και απευθύνονται τόσο στους λάτρεις του κρασιού όσο και τους επαγγελματίες. 
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XPR W7S
Εντοιχιζόμενος Συντηρητής Κρασιών Μίας Ζώνης 7

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και 
τριπλό τζάμι με φίλτρο UV.

Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού 
αφής (με ενδείξεις οθόνης LED).

Ατμοσφαιρικός φωτισμός 
παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω 
μέρος.
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Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

Ενεργειακή κλάση: Α

14,7 (Π) x 54 (Β) x 82 (Υ)

ΦΙΑΛΕΣ



XPR W24S
Πλήρως Εντοιχιζόμενος Συντηρητής Κρασιών Μίας Ζώνης
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Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι με δύο στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για προστασία 
από UV & Infrared ακτινοβολίες.
Μακριά ορθογώνια λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Τρία ξύλινα συρόμενα ράφια.
Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (mini touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης LED.
Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω μέρος.
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Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

Ενεργειακή κλάση: Α+

59,2 (Π) x 55,5 (Β)x 45,5 (Υ)

24 ΦΙΑΛΕΣ
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XPR W48DT
Πλήρως Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών 42
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ΦΙΑΛΕΣ

Εύρος Θερμοκρασίας:
5-20°C για την κάτω ζώνη και
5-20°C για την πάνω ζώνη

Ενεργειακή κλάση: Α

59,2 (Π) x  55,5 (Β) x 88,5 (Υ)

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι με δύο 
στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για 
προστασία 
από UV & Infrared ακτινοβολίες.
Μακριά ορθογώνια λαβή πόρτας από 
ανοξείδωτο ατσάλι.
Πέντε ξύλινα συρόμενα ράφια με 
τηλεσκοπικές ράγες.
Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (mini 
touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης 
LED.

Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με 
λευκά LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED 
σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο 
πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω δύο φίλτρων 
ενεργού άνθρακα.

Πλήρης ευελιξία να λειτουργήσει είτε ως 
μονοζωνικός είτε ως διζωνικός συντηρητής



XPR W46D
Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών
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39 ΦΙΑΛΕΣ

Εύρος Θερμοκρασίας:
5-12°C για την κάτω ζώνη και
12-20°C για την πάνω ζώνη

Ενεργειακή κλάση: Β

59,5 (Π) x  57 (Β) x 82 (Υ)

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και τριπλό 
τζάμι 
με φίλτρο UV.

Τέσσερα ξύλινα συρόμενα ράφια με 
τηλεσκοπικές ράγες.

Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής 
με ενδείξεις οθόνης LED.

Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης 
με λευκά LED στο πάνω μέρος και με 
φώτα LED σε κάθε ράφι ξεχωριστά 
και από τις δύο πλευρές για μοναδικό 
αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω δύο 
φίλτρων ενεργού άνθρακα.



XPR W40S
Ελεύθερος Συντηρητής Κρασιών Μίας Ζώνης
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49

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και τριπλό 
τζάμι με φίλτρο UV.

Πέντε ξύλινα συρόμενα ράφια.

Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής 
με ενδείξεις οθόνης LED.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης 
με λευκά LED στο πάνω μέρος.
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Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

Ενεργειακή κλάση: Α

48,5 (Π) x 60 (Β) x 82 (Υ)

ΦΙΑΛΕΣ



XPR W88S
Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Συντηρητής Κρασιών Μίας Ζώνης
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90

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και τριπλό τζάμι 
με φίλτρο UV.
Επτά ξύλινα συρόμενα ράφια.
Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής 
με ενδείξεις οθόνης LED.
Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά 
LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε 
ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για 
μοναδικό αποτέλεσμα.
Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 
ενεργού άνθρακα.ΤΕ
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Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

Ενεργειακή κλάση: Α

59,5 (Π) x 71.0 (Β) x 100 (Υ)

ΦΙΑΛΕΣ



XPR W88D
Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών 
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Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και τριπλό τζάμι 
με φίλτρο UV.

Πέντε ξύλινα συρόμενα ράφια.

Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής 
με ενδείξεις οθόνης LED.

Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά 
LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι 
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό 
αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω δύο φίλτρων ενεργού 
άνθρακα.
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Εύρος Θερμοκρασίας:
5-12°C για την κάτω ζώνη και
12-20°C για την πάνω ζώνη

Ενεργειακή κλάση: Α

59,5 (Π) x  71.0 (Β) x 100 (Υ)

79 ΦΙΑΛΕΣ



XPR W180S
Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Συντηρητής Κρασιών Μίας Ζώνης
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Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και τριπλό τζάμι με 
φίλτρο UV.

Δεκα πέντε ξύλινα πλήρως συρόμενα ράφια 
με τηλεσκοπικές ράγες.

Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής 
με ενδείξεις οθόνης LED.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά 
LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι 
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό 
αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 
άνθρακα.

ΤΕ
ΧΝ

ΙΚ
Α

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

Η
ΡΙ

ΣΤ
ΙΚ

Α

Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

Ενεργειακή κλάση: Β

59,5 (Π) x 71.0 (Β) x 172 (Υ)

163 ΦΙΑΛΕΣ



XPR W180D
Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών
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154

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και τριπλό τζάμι 
με φίλτρο UV.

Δεκα τρία ξύλινα πλήρως συρόμενα ράφια 
με τηλεσκοπικές ράγες.

Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής με ενδείξεις 
οθόνης LED.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά 
LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι 
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό 
αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω δύο φίλτρων ενεργού 
άνθρακα.

ΤΕ
ΧΝ

ΙΚ
Α

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

Η
ΡΙ

ΣΤ
ΙΚ

Α

Εύρος Θερμοκρασίας:
5-12°C για την κάτω ζώνη και
12-20°C για την πάνω ζώνη

Ενεργειακή κλάση: Β

59,5 (Π) x 71.0 (Β) x 172 (Υ)

ΦΙΑΛΕΣ



XPR W300S
Ελεύθερος Συντηρητής Κρασιών Μίας Ζώνης
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303

Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και δύο στρώματα LOW-E 
τζάμι με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared 
ακτινοβολίες.

Μακριά τετραγωνισμένη λαβή πόρτας από ανοξείδωτο 
ατσάλι με ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής στην 
λαβή της πόρτας για τεράστια ευκολία, με ενδείξεις 
οθόνης LED υγρασίας και θερμοκρασίας.

Δεκα οκτώ ξύλινα πλήρως συρόμενα ράφια με φινίρισμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι και τηλεσκοπικές ράγες.

Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας, υγρασίας.

Κλειδαριά στο πλάι της πόρτας.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά 
LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι 
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό 
αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 
άνθρακα.

ΤΕ
ΧΝ

ΙΚ
Α

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

Η
ΡΙ

ΣΤ
ΙΚ

Α

Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

Ενεργειακή κλάση: A

75 (Π) x  71 (Β) x 201,5 (Υ)

ΦΙΑΛΕΣ



XPR W300D
Ελεύθερος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών
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Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι και δύο στρώματα LOW-E τζάμι 
με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες.

Μακριά τετραγωνισμένη λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι 
με ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής στην λαβή της πόρτας 
για τεράστια ευκολία, με ενδείξεις οθόνης LED υγρασίας 
και θερμοκρασίας.

Δεκα τρία ξύλινα πλήρως συρόμενα ράφια με φινίρισμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι και τηλεσκοπικές ράγες με επιπλέον 
δύο ράφια παρουσίασης (Σύνολο δεκαπέντε ράφια) 

Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας, υγρασίας.

Κλειδαριά στο πλάι της πόρτας.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED 
στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι ξεχωριστά 
και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα.

Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα.
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Εύρος Θερμοκρασίας:
5-12°C για την κάτω ζώνη
και 12-20°C για την πάνω ζώνη

Ενεργειακή κλάση: B

75 (Π) x  71 (Β) x 201,5 (Υ) 

270 ΦΙΑΛΕΣ



Αξεσουάρ
Masterzen iFavine iSommelier  Έξυπνη Καράφα
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Το «iSommelier» είναι μια «έξυπνη καράφα» που διεκδικεί ένα παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
Χρησιμοποιεί μοριακή τεχνολογία φίλτρων για να απομονώσει το οξυγόνο από τον αέρα, και 
να διοχετεύσει 90% καθαρό οξυγόνο στο κρασί, μέσω μιας μοναδικής στο σχεδιασμό γυάλινης 
καράφας.Παράλληλα, η διαδικασία φιλτραρίσματος μειώνει αποτελεσματικά τα τυχόν υπάρχοντα ίχνη 
μεθανόλης, διοξειδίου του θείου, και άλλων επιβλαβών ουσιών για την απόλαυση του κρασιού μας. 
Η διαδικασία της μετάγγισης/αερισμού είναι πιο αποτελεσματική καθώς η έξυπνη καράφα εκθέτει 
το κρασί, σε ένα μόλις λεπτό, στο ίδιο επίπεδο οξυγόνου που θα ελάμβανε με φυσικό τρόπο σε μία 
ώρα, μεταγγισμένο σε μια κλασσική καράφα. Η διαδικασία της μετάγγισης γίνεται πιο γρήγορα χωρίς 
ανταλλαγή οσμών από την ατμόσφαιρα και στη σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος, μεγιστοποιώντας 
παράλληλα το επίπεδο του αρώματος και της γεύσης. Με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουμε κάθε 
κρασί στο καλύτερο σημείο του, γρήγορα και εύκολα.
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Το κρασί ως έργο τέχνης



Στη Masterzen ψάξαμε, καταγράψαμε τις ανάγκες σας και κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας ώστε 
να τις ικανοποιούν. Το δικό μας πάθος είναι το κρασί. Η φιλοσοφία και η εμπειρία που χρειάζεται 
για να φτάσει στο ποτήρι μας ένας καλό μπουκάλι κρασί δεν σταματά εκεί.

Το κρασί τοποθετείται στους συντηρητές της Μasterzen και αναδεικνύεται ως έργο 
τέχνης. Οι απόλυτες προδιαγραφές εξασφαλίζουν την σωστή συντήρησή του,
αλλά το design και η αισθητική το μετατρέπουν σε ένα μοναδικό κομμάτι συλλογής. 
Της προσωπικής σας συλλογής.

Ανακαλύψτε τις νέες σειρές συντηρητών κρασιού της Masterzen,
τα επιλεγμένα αξεσουάρ και smart gadget/decanter και αλλάξτε
τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα.

Elevating Zen. Masterzen.

Συντηρητές, Κελάρια, Αξεσουάρ Κρασιού
Showroom: Τριών Ιεραρχών 39,11851,Θησείο

+30 2111.137.029
info@masterzen.gr www.masterzen.gr
http://www.facebook.com/masterzen.co
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